> Tomàquet ple poma tres cantos
FAMÍLIA: Solanàcies
CULTIU: Lycopersicon esculentum Mill.
LLOC DE RECOLLIDA: Vilar, el (Bages)
INFORMANT:

Juan Arco

CODI VARIETAT: 007

ESTACIÓ DE SEMBRA: primavera
El fruit de la varietat tres cantos és vermell i la llavor va tenir un origen comercial, però fa anys que la té. A parer seu, la
selecció que fa ell és molt més acurada que la de les cases comercials. (Juan Arco, El Vilar). Té un calibre mitjà,
esquena verda i la forma més aviat arrodonida però un amica allargada i es marquen lleugerament les tres cares (fonts
pròpies).
De la planta:
Planta de creixement indeterminat, de cicle precoç. De promig fa 11,2 fulles fins al primer pom. Les fulles són pinnades
amb un promig de 28,0 cm de llarg i 26,2 cm d’ample. De port horitzontal i densitat foliar mitja-alta. Fa un promig de
4,87 flors per pom en poms simples (inflorescència unípara). Les flors són grogues amb l’estil anivellat. L’estiu de 2011
va tenir un rendiment mitjà de 2,6 kg per planta.
Del fruit:
Fruits grans i lleugerament aplanats. Són tomàquets molt plens amb molt poca tendència a l’acostellat, forma de la
terminació apical plana-arrodonida, la inserció del peduncle és forta. De promig pesen 192,4 grams, tenen 8,0 cm de
diàmetre, 6,4 cm d’alçada, 5 lòculs i 7,4 mm de pericarpi. La pell és de color groc. És un fruit ferm al tacte. Abans de la
maduresa és de color verd i marca l’esquena verda.

A la multiplicació del 2016 vam tenir un atac de míldiu en totes les varietats de tomàquet a la fase intermèdia del cultiu.
El tomàquet poma 3 cantos va ser la única varietat que només va tenir una afectació lleu, a excepció de la resta de
varietats que es van veure greument afectades.
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